
 

๑.จดทะเบียนพานิชย� (ตั้งใหม�)    ๕๐  บาท 

๒.จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการ (ครั้งละ)      ๒๐  บาท 

๓.จดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจ              ๒๐  บาท 

๔.ออกใบแทนใบทะเบียนพาณิชย� (ฉบับละ)       ๓๐  บาท 

๕.ขอตรวจดูเอกสารเกี่ยวกับทะเบียน (ครั้งละ)   ๒๐  บาท 

๖.ขอให0พนักงานเจ0าหน0าที่รับรองเอกสาร 

  (ฉบับละ)      ๓๐  บาท  

 

๑.ต0องยื่นคําขอจดทะเบียนพาณิชย�ภายใน ๓๐ วัน นับแต� 

   วันประกอบพาณิชยกิจหรือวันที่เปลี่ยนแปลงหรือวันที่   

   ยกเลิกประกอบพาณิชยกิจ แล0วแต�กรณี 

๒.ต0องแสดงใบทะเบียนพาณิชย�ไว0 ณ สํานักงาน ในที่ 

   เป5ดเผย 

๓.จัดให0มีป7ายชื่อไว0หน0าสํานักงาน ให0เขียนเป8นภาษาไทย 

   อ�านง�าย ชัดเจน จะมีอักษรต�างประเทศไว0ด0วยก็ได0 

๔.ต0องยื่นคําขอใบแทนใบทะเบียนพาณิชย� ภายใน ๓๐ วัน 

   กรณีสูญหาย หรือชํารุด 

๕.ต0องไปพบนายทะเบียนพาณิชย�หรือพนักงาน เจ0าหน0าที่ 

   และยินยอมให0ถ0อยคํา 

๖.ต0องอํานวยความสะดวก เมื่อมีพนักงานเจ0าหน0าที่ 

 

 

 

 

๑.ทําให0ทราบสถิติ และ หลักฐานของผู0ประกอบพาณิชยกิจ 

๒.เพื่อใช0ในการควบคุม หรือส�งเสริมด0านการพาณิชย�และ 

   การอุตสาหกรรม รวมทั้งเป8นการส�งเสริมเศรษฐกิจของ 

   ประเทศให0ก0าวหน0ายิ่งขึ้น 

๔.ผู0ประกอบพาณิชยกิจสามารถใช0เป8นหลักฐานในทางการ 

   ค0าได0 

 

 

กรณี  -  ไม�ยื่นคําขอจดทะเบียนภายใน ๓๐ วัน 

- แสดงรายการเท็จ 

- ไม�ไปพบนายทะเบียนหรือพนักงานเจ0าหน0าที่ 

- ไม�อํานวยความสะดวกแก�นายทะเบียน หรือ 

พนักงานเจ0าหน0าที่ 

ต0องระวางโทษ  ปรับไม�เกิน ๒,๐๐๐ บาท และ 

ปรับไม�เกินวันละ ๑๐๐ บาท  จนกว�าจะได0ปฏิบัติตาม 

กฎหมาย 

กรณี  -  ไม�ยื่นคําขอใบแทนใบทะเบียนพาณิชย� 

- ไม�แสดงใบทะเบียนพาณิชย�ไว0ในที่เป5ดเผย 

- ไม�จัดให0มีป7ายชื่อไว0ที่หน0าสํานักงานใหญ�หรือ 

สาขา 

ต0องระวางโทษ  ปรับไม�เกินสองร0อยบาทและ 

ปรับอีกไม�เกินวันละยี่สิบบาท จนกว�าจะได0ปฏิบัติ 

 
เอกสารประชาสัมพันธ� 

การจดทะเบียนพาณิชย� 

ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย� พ.ศ.๒๔๙๙ 

 กิจการใดที่กฎหมายว�าด0วยทะเบียนพาณิชย�กําหนด 

ให0เป8นพาณิชยกิจ เมื่อกระทรวงพาณิชย� ประกาศกําหนดให0ต0อง

จดทะเบียนพาณิชย� ผู0ประกอบพาณิชยกิจมีหน0าที่  ต0องไปจด

ทะเบียนพร0อมชําระค�าธรรมเนียม ณ สํานักงานทะเบียนพาณิชย�

แห�งท0องที่อันเป8นที่ตั้งสํานักงานใหญ�ของผู0ประกอบพาณิชยกิจ 

ภายในเวลาที่กําหนด หากฝHาฝIนต0องระวางโทษตามกฎหมาย 

 ปJจจุบันกรมพัฒนาธุรกิจการค0า กระทรวงพาณิชย�ได0

ถ�ายโอนภารกิจงานจดทะเบียนพาณิชย� จากองค�การบริหารส�วน

จังหวัด(นม.) ให0แก� อบต.นากลาง ตามประกาศกระทรวง

พาณิชย� เรื่อง การตั้งสํานักงานทะเบียนพาณิชย�แต�งตั้งพนักงาน

เจ0าหน0าที่และนายทะเบียนพาณิชย�(ฉบับที่๑๐) พ.ศ.๒๕๕๓    

ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 

 ดังนั้น ผู0ประกอบพาณิชยกิจในเขต อบต.นากลาง  

ผู0ใดประสงค�จะจดทะเบียนพาณิชย�(ตั้งใหม�)เปลี่ยนแปลงหรือเลิก

ประกอบพาณิชยกิจ สามารถติดต�อดําเนินการได0ที่สํานักงาน

ทะเบียนพาณิชย� อบต.นากลาง ตั้งอยู� ณ สํานักปลัด อบต.    

นากลาง  

                 

  

อัตราค�าธรรมเนียม ประโยชน�ของการจดทะเบียนพาณิชน� 

บทกําหนดโทษ หน!าที่ของผู!ประกอบพาณิชยกิจ 

ด!วยความปรารถนาดี
จาก อบต.นากลาง 



                                                                                 

ตามประกาศกระทรวงพาณิชย� (ฉบับที่๑๑) พ.ศ. 
๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ กําหนดให0ผู0ประกอบ

พาณิชยกิจต�อไปนี้ ต0องจดทะเบียนพาณิชย� 
๑.การทําโรงสีข0าว และการทําโรงเลื่อยด0วยเครื่องจักร 
๒.การขายสินค0าไม�ว�าอย�างใดๆ อย�างเดียวหรือหลายอย�าง 

๓.การเป8นนายหน0าหรือตัวแทนค0าต�าง ซึ่งทําการเกี่ยวกับสินค0า
ไม�ว�าอย�างใดๆอย�างเดียวหรือหลายอย�างก็ตามและสินค0านั้นมี

ค�ารวมทั้งสิ้นในวันหนึ่งวันใดได0เป8นเงินตั้งแต�  ๒๐ บาท ขึ้นไป 
๔.การประกอบหัตถกรรมหรือการอุตสาหกรรมไม�ว�าอย�างใดๆ
อย�างเดียวหรือหลายอย�างก็ตามและขายสินค0าที่ผลิตได0มีค�ารวม

ทั้งสิ้นในวันหนึ่งวันใดมีสินค0าที่ผลิตได0มีค�ารวมทั้งสิ้นเป8นไป 
ตั้งแต� ๕๐๐ บาท ขึ้นไป 
๕.การขนส�งทางทะเล การขนส�งโดยรถไฟหรือเรือยนต�ประจํา

ทาง การขนส�งโดยรถไฟ การขนส�งโดยรถราง การขนส�งโดย
รถยนต�ประจําทาง การขายทอดตลาด การรับซื้อที่ดินการให0

กู0ยืมเงิน การรับแลกเปลี่ยนหรือซื้อขายเงินตราต�างประเทศ การ
ซื้อหรือขายตั๋วเงิน การธนาคาร การโพยกQวน การทําโรงรับ
จํานํา และการทําโรงแรม 

๖.การขาย หรือให0เช�า แผ�นซีดี แถบบันทึกเสียง วีดิทัศน� แผ�นวีดิ
ทัศน� ดีวีดี หรือแผ�นวีดิทัศน�ระบบดิจิทัลเฉพาะที่เกี่ยวกับการ

บันเทิง 
๗.การขายอัญมณี หรือเครื่องประดับซึ่งประดับด0วยอัญมณี 
๘.การซื้อขายสินค0าหรือบริการโดยวิธีการใช0สื่ออิเล็กทรอนิกส�

ผ�านระบบเครือข�ายอินเทอร�เน็ต 

๙.การบริการอินเทอร�เน็ต 

๑๐.การให0เช�าพื้นที่ของเครื่องคอมพิวเตอร�แม�ข�าย 
๑๑.การบริการเป8นตลาดกลางในการซื้อขายสินค0าหรือบริการ

โดยวิธีการใช0สื่ออิเล็กทรอนิกส� ผ�านระบบเครือข�ายอินเทอร�เน็ต 

๑๒.การผลิต รับจ0างผลิต แผ�นซีดี แถบบันทึก วีดีทัศน� แผ�นวีดี
ทัศน� ดีวีดี หรือแผ�นวีดิทัศน�ระบบดิจิทัล เฉพาะที่เกี่ยวกับการ
บันเทิง 

๑๓.การให0บริการเครื่องคอมพิวเตอร�เพื่อใช0อินเทอร�เน็ต 
๑๔.การให0บริการฟJงเพลงและร0องเพลงโดยคาราโอเกะ 

๑๕.การให0บริการเครื่องเล�นเกมส� 

๑๖.การให0บริการตู0เพลง 

๑๗.โรงงานแปรสภาพ แกะสลัก และการทําหัตถกรรม จาก

งาช0าง การค0าปลีก การค0าส�งงานช0าง และผลิตภัณฑ�จากงาช0าง 

 ลําดับที่ ๑-๕ ได0รับการยกเว0นกรณีผู0ประกอบ

พาณิชยกิจเป8นห0างหุ0นส�วนจดทะเบียน ห0างหุ0นส�วนจํากัด บริษัท
จํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด 

                                                                            

   ๑.จดทะเบียนพาณิชย�(ตั้งใหม�) 

   ๒.จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการ 

   ๓.จดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจ 

 ผู0ประกอบพาณิชยกิจ ต0องยื่นคําขอจดทะเบียนทั้ง  ๓

ประเภท ภายใน ๓๐ วันนับแต�วันเริ่มประกอบพาณิชยกิจ
เปลี่ยนแปลงรายการ หรือ ยกเลิกประกอบพาณิชยกิจแล0วแต�
กรณี 

 

รายการ ตั้งใหม$ เปลี่ยนแปลง เลิก 
กรณีบุคคลธรรมดา 
๑.คําขอจดทะเบียนพาณิชย�(แบบ ทพ.) 
๒.สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/สําเนา
ทะเบียนบ0านของผู0ประกอบพาณิชยกิจ 
๓.กรณีผู0ประกอบพาณิชยกิจไม�ได0เป8น
เจ0าบ0าน  เพิ่มเติมเอกสาร 
   ๓.๑หนังสือยินยอมให0ใช0สถานที่ 

   

   ๓.๒สําเนาทะเบียนบ0านที่เจ0าบ0านเป8น
ผู0ยินยอม หรือสําเนาสัญญาเช�า หรือ
เอกสารสิทธิ์อย�างอื่น 

๔.แผนที่แสดงสถานที่ประกอบกิจการ
โดยสังเขป    

๕.หนังสือมอบอํานาจและสําเนาบัตร
ประชาชนของผู0รับมอบอํานาจ(ถ0ามี)    

๖.สําเนาหนังสืออนุญาตหรอืหนังสือ
รับรองจากเจ0าของลิขสิทธิ์กรณีขายหรอื
ให0เช�า แผ�นซีดี แถบบันทึกเสียง วีดีทัศน� 
แผ�นวีดิทัศน� ดีวีดี หรือแผ�นวีดิทัศน�

ระบบดิจิทัล เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง 

   

๗.หลักฐานแสดงจํานวนเงินทุน กรณี
ค0าอัญมณีหรือเครื่องประดับซึ่ง
ประกอบด0วยอญัมณี  

   

๙.สําเนาใบมรณบัตรหรือสําเนา
หลักฐานแสดงความเป8นทายาท(กรณีถึง
แก�กรรม) 

   

๘.ใบทะเบียนพาณิชย� 
   

กรณีห(างหุ(นส$วนสามัญคณะบุคคล
และกิจการ$วมค(า 
๑๐.เอกสารตามข0อ๑,ข0อ๒ ของผู0ขอจด
ทะเบียน,หุ0นส�วนผู0จัดการ,ข0อ ๓-๘ 

   

๑๑.หนังสือหรือสัญญาจัดตั้งหรือแก0ไข
กรณีเปลี่ยนแปลงหรือให0เลิกกรณีเลิก
ประกอบพาณิชยกิจ 

   

กรณีห(างหุ(นส$วนจดทะเบียน บริษัท
จํากัดและบริษัทมหาชนจํากัด 
๑๒.เอกสารตามข0อ๑,ข0อ๒ของผู0ขอจด
ทะเบียน ข0อ ๓-๘ 
๑๓.สําเนาหนังสือรับรองที่ระบุวัตถุ 
ประสงค�ตามที่ขอจดทะเบียน 
๑๔.สําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนเลิกของห0างหุ0นส�วนหรือบริษัท 

   

การประกอบพาณิชยกิจที่ต!องจดทะเบียน 

ประเภทการจดทะเบียนพาณิชย� 

เอกสารที่ใช!ประกอบการจดทะเบียน 


